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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Legislația zootehnică a Uniunii Europene (UE) urmărește încurajarea liberului schimb în 
interiorul UE și facilitarea importului de animale de reproducție și a materialului lor genetic, 
garantând, în același timp, menținerea programelor de selecție și de conservare a resurselor 
genetice și, prin urmare, a tuturor raselor care există în Europa.

Creșterea animalelor de producție, în special a celor în cazul cărora s-au constatat 
caracteristici genetice speciale, contribuie nu doar la dezvoltarea economică și socială a zonei 
în care are loc, ci constituie, de asemenea, unul dintre pilonii securității alimentare a Uniunii.

Măsurile de asigurare a competitivității, care permit în special marilor rase europene să fie 
exportate pe plan internațional, nu trebuie, totuși, să pună în pericol rasele locale, dintre care 
unele cu efectiv redus, care fac parte integrantă din diversitatea genetică din Europa. În acest 
text, raportorul a dorit să se asigure de menținerea acestui echilibru.

Comisia Europeană a decis să regrupeze toate directivele privind legislația din domeniul 
zootehnic pentru diversele specii într-un singur corpus juridic, sub forma prezentului 
regulament, terminând, astfel, realizarea pieței unice în acest domeniu. Deși raportorul poate 
sprijini acest demers, anumite dispoziții trebuie, totuși, să fie corectate, în lumina obiectivului 
citat în paragraful precedent.

Lipsesc, în special, noțiunile de „rasă”, „program de ameliorare”, „program de conservare” și 
„periclitare a conservării sau a diversității genetice”, deși sunt de importanță vitală pentru 
interpretarea prezentului regulament. Raportorul a preferat integrarea acestora în proiectul său 
de raport.

De altfel, articolele 5 și 9, care tratează în special conservarea biodiversității, au fost 
suplimentate pentru a ține seama de toate situațiile care riscă să pună în pericol o rasă locală 
situată în Europa.

În plus, raportorul consideră că ecvideele nu pot fi tratate în prezentul regulament în același 
fel ca și celelalte specii în virtutea particularității registrului lor genealogic. Dacă UE are 
cinstea de a adăposti sediul organizației lor, marile rase de ecvidee sunt organizate pe plan 
internațional, iar această stare de fapt nu trebuie să fie contestată. În momentul de față, Europa 
este liderul mondial al producției de ecvidee. Este necesar să se conserve diversitatea și 
abordarea pe bază de calitate a așa-numitelor stud books.

În sfârșit, raportorul dorește să reamintească importanța lucrărilor ICAR (International 
Committee for Animal Recording) în ceea ce privește metodele de identificare, normele 
privind controlul performanțelor și evaluarea genetică a animalelor de producție. ICAR 
trebuie să fie desemnat în mod explicit drept organismul de referință pentru evoluția 
legislației din domeniul zootehnic pentru domeniile sale de competență.

AMENDAMENTELE
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Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
agricultură și dezvoltare rurală, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Creșterea animalelor domestice din 
speciile bovină, porcină, ovină, caprină și 
ecvină și, într-o mai mică măsură, creșterea 
animalelor din alte specii ocupă un loc
important în agricultura Uniunii și 
reprezintă o sursă de venit pentru populația 
agricolă. Cea mai bună metodă de a 
încuraja creșterea animalelor din aceste 
specii este de a utiliza animale de 
reproducție de rasă pură sau porci de 
reproducție hibrizi cu o calitate genetică 
înaltă și înregistrată.

(1) Creșterea animalelor de producție din 
speciile bovină, porcină, ovină, caprină și 
ecvină și, într-o mai mică măsură, creșterea 
animalelor din alte specii ocupă un loc
strategic în agricultura Uniunii din punct 
de vedere economic și social. Această 
activitate agricolă, care contribuie la 
asigurarea securității alimentare a 
Uniunii, reprezintă o sursă de venit pentru 
populația agricolă. Cea mai bună metodă 
de a încuraja creșterea animalelor din 
aceste specii este de a utiliza animale de 
reproducție de rasă pură sau porci de 
reproducție hibrizi cu o calitate genetică 
înaltă și înregistrată.

Or. fr

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2bis) Totuși, încercarea de a asigura 
competitivitatea nu poate să conducă la 
dispariția unor rase ale căror 
caracteristici sunt adaptate la contexte 
biofizice specifice. Dacă efectivele nu sunt 
menținute la un nivel suficient, rasele 
locale pot să fie amenințate, lucru care ar 
reprezenta o pierdere de biodiversitate 
genetică.
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Or. fr

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Cu toate acestea, termenul „rasă” ar 
trebui să rămână un concept juridic 
nedeterminat care să permită societăților 
de ameliorare să descrie un grup de 
animale cu o uniformitate genetică 
suficientă considerate ca fiind distincte 
față de alte animale din speciile în cauză 
și să le permită înscrierea acestor 
animale, împreună cu ascendenții lor 
cunoscuți, în registre genealogice în 
scopul reproducerii caracteristicilor 
moștenite ale acestora prin reproducție, 
schimb și selecție în cadrul unui program 
de ameliorare stabilit.

eliminat 

Or. fr

Justificare

Conceptul de rasă, prezent în întregul regulament, nu este, totuși, definită. Din motive legate 
de siguranța juridică, raportorul propune o definiție. 

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Calitatea serviciilor furnizate de 
societățile de ameliorare și exploatațiile de 
ameliorare și modul de evaluare și de 
clasificare a animalelor utilizate de acestea 
au un impact asupra valorii pe piață a 
animalelor de reproducție. În consecință, 
este necesar să se stabilească norme pentru 
recunoașterea societăților de ameliorare și 

(16) Calitatea serviciilor furnizate de 
societățile de ameliorare și exploatațiile de 
ameliorare și modul de evaluare și de 
clasificare a animalelor utilizate de acestea
definesc nivelul de performanță al 
animalului și au un impact asupra valorii 
pe piață a animalelor de reproducție. În 
consecință, este necesar să se stabilească 
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a exploatațiilor de ameliorare pe baza unor 
criterii armonizate ale Uniunii, precum și 
pentru supravegherea acestora de către 
autoritatea competentă din statele membre, 
pentru a se asigura că normele stabilite de 
acestea nu creează disparități între 
programele de ameliorare și standardele de 
ameliorare și nu introduc astfel bariere 
tehnice în calea comerțului în cadrul 
Uniunii.

norme pentru recunoașterea societăților de 
ameliorare și a exploatațiilor de ameliorare 
pe baza unor criterii armonizate ale 
Uniunii, precum și pentru supravegherea 
acestora de către autoritatea competentă 
din statele membre, pentru a se asigura că 
normele stabilite de acestea nu creează 
disparități între programele de ameliorare 
și standardele de ameliorare și nu introduc 
astfel bariere tehnice în calea comerțului în 
cadrul Uniunii.

Or. fr

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Testarea performanțelor și evaluarea 
genetică pot fi efectuate de instituții 
desemnate de societatea de ameliorare sau 
de exploatația de ameliorare. Instituțiile 
desemnate cooperează cu centrele de 
referință ale Uniunii Europene desemnate 
de Comisie. Prin urmare, Comisia ar trebui 
să fie împuternicită să desemneze, prin 
intermediul unor acte de punere în aplicare, 
centrele de referință ale Uniunii Europene 
și ar trebui să i se acorde competențele 
necesare pentru a adopta acte delegate care 
să descrie sarcinile și funcțiile acestora, 
dacă este necesar, prin modificarea anexei 
IV. Centrele de referință menționate se 
califică pentru ajutor din partea Uniunii în 
conformitate cu Decizia 2009/470/CE a 
Consiliului din 25 mai 2009 privind 
anumite cheltuieli în domeniul veterinar15.
În cazul animalelor de reproducție de rasă 
pură din specia bovină, testarea 
performanțelor și evaluarea genetică 
efectuate de societățile de ameliorare 
beneficiază în prezent de asistență din 
partea centrului Interbull, organism de 

(34) Testarea performanțelor și evaluarea 
genetică pot fi efectuate de instituții 
desemnate de societatea de ameliorare sau 
de exploatația de ameliorare. Instituțiile 
desemnate cooperează cu centrele de 
referință ale Uniunii Europene desemnate 
de Comisie. Prin urmare, Comisia ar trebui 
să fie împuternicită să desemneze, prin 
intermediul unor acte de punere în aplicare, 
centrele de referință ale Uniunii Europene 
și ar trebui să i se acorde competențele 
necesare pentru a adopta acte delegate care 
să descrie sarcinile și funcțiile acestora, 
dacă este necesar, prin modificarea anexei 
IV. Centrele de referință menționate se 
califică pentru ajutor din partea Uniunii în 
conformitate cu Decizia 2009/470/CE a 
Consiliului din 25 mai 2009 privind 
anumite cheltuieli în domeniul veterinar15.
În cazul animalelor de reproducție de rasă 
pură din specia bovină, testarea 
performanțelor și evaluarea genetică 
efectuate de societățile de ameliorare 
beneficiază în prezent de asistență din 
partea centrului Interbull, comisie 
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referință al Uniunii Europene desemnat 
prin Decizia 96/463/CE a Consiliului din 
23 iulie 1996 privind desemnarea 
organismului de referință însărcinat să 
contribuie la uniformizarea metodelor de 
testare și de evaluare a rezultatelor 
bovinelor reproducătoare de rasă pură16.

permanentă a International Committee 
for Animal Recording (ICAR), organism 
de referință al Uniunii Europene desemnat 
prin Decizia 96/463/CE a Consiliului din 
23 iulie 1996 privind desemnarea 
organismului de referință însărcinat să 
contribuie la uniformizarea metodelor de 
testare și de evaluare a rezultatelor 
bovinelor reproducătoare de rasă pură16.

__________________ __________________
15JO L 155, 18.6.2009, p. 30. 15 JO L 155, 18.6.2009, p. 30.
16JO L 192, 2.8.1996, p. 19. 16 JO L 192, 2.8.1996, p. 19.

Or. fr

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera a – punctul i 

Textul propus de Comisie Amendamentul

i. specia bovină (Bos taurus și Bubalus 
bubalis), specia porcină (Sus scrofa), 
specia ovină (Ovis aries), specia caprină
(Capra hircus);

i. specia bovină (Bos spp. și Bubalus 
bubalis), specia porcină (Sus scrofa), 
specia ovină (Ovis aries), specia caprină
(Capra hircus);

Or. fr

Justificare

Pentru a include în domeniul de aplicare a regulamentului animalul zebu, prezent și 
selecționat în regiunile ultraperiferice, se propune adoptarea denumirii Boss pp.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera a a (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) „rasă” înseamnă un ansamblu de 
animale care are suficient de multe 
puncte în comun pentru a putea fi 
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considerat drept omogen de către una sau 
mai multe grupe de crescători care sunt 
de acord cu privire la organizarea 
reînnoirii animalelor de reproducere și a 
schimburilor induse, inclusiv la nivel 
internațional;

Or. fr

Justificare

Conceptul de rasă, prezent în întregul regulament, nu este, totuși, definită. Din motive legate 
de siguranța juridică, raportorul propune o definiție. 

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera f a (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) „program de ameliorare” înseamnă 
un proces desfășurat în conformitate cu 
prezentul regulament pentru ameliorarea 
genetică a animalelor, care cuprinde 
ansamblul operațiilor ce urmează:

- definirea obiectivelor de ameliorare, a 
criteriilor și a populațiilor care să fie 
evaluate;

- alegerea sau procrearea animalelor de 
reproducție candidate pentru difuzare;

- organizarea dispozitivului de colectare și 
procesare a datelor, prin punerea în 
aplicare a dispozitivelor care se impun, în 
vederea evaluării genetice a animalelor de 
reproducere;

- organizarea difuzării animalelor de 
reproducere selecționate, pe baza 
rezultatelor obținute în cursul evaluării 
genetice;

Or. fr
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Justificare

Conceptul de program de ameliorare, prezent în întregul regulament, nu este, totuși, definită. 
Din motive legate de siguranța juridică, raportorul propune o definiție. 

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera f a (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fb) „program de conservare” înseamnă 
un program care vizează conservarea 
patrimoniului genetic al unei populații 
sau al unei rase prin punerea în aplicare 
a acțiunilor in situ (asupra unor animale 
vii) sau ex situ (conservarea materialului 
de reproducere sau a țesuturilor) care se 
impun;

Or. fr

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera f c (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fc) „periclitarea conservării sau a 
diversității genetice a unei rase” 
înseamnă fenomenul prin care agrearea 
unei noi societăți de ameliorare sau 
aprobarea unui program de ameliorare în 
cadrul aceleași rase aduce atingere 
gestionării patrimoniului genetic al 
acestei rase, din cauza unui deficit de 
coordonare a gestionării animalelor 
asigurată de diverse societăți de 
ameliorare agreate în cadrul aceleiași 
rase, pe de o parte, și din cauza unui 
deficit în ceea ce privește împărtășirea 
informațiilor între societățile de 
ameliorare agreate, pe de altă parte, 
ducând la o diminuare a eficienței în ceea 
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ce privește progresele genetice așteptate, a 
controlării creșterii consangvinității și 
gestionarea anomaliilor de origine 
genetică;

Or. fr

Justificare

Conceptul de „periclitare a conservării diversității genetice a unei rase” prezent în întregul 
regulament, nu este, totuși, definit. Din motive legate de siguranța juridică, raportorul 
propune o definiție. 

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul i – subpunctul ii 

Textul propus de Comisie Amendamentul

ii. din specia menționată la litera (a) 
punctul (ii) care este descendent din părinți 
înscriși în secțiunea principală a unui 
registru genealogic pentru aceeași rasă și 
care este înscris la rândul său sau 
înregistrat și eligibil pentru a fi înscris în 
secțiunea principală a unui astfel de 
registru genealogic, în conformitate cu 
articolul 19;

ii. din specia menționată la litera (a) 
punctul (ii) care este descendent din părinți 
înscriși în secțiunea principală a unui 
registru genealogic pentru aceeași rasă și 
care este înscris la rândul său sau 
înregistrat și eligibil pentru a fi înscris în 
secțiunea principală a unui astfel de 
registru genealogic, inclusiv în cazul cailor 
castrați, în conformitate cu articolul 19;

Or. fr

Justificare

Prezenta definiție, care include doar animalele de reproducere, nu corespunde 
particularităților registrului genealogic al ecvideelor, unde înscrierea produselor se operează 
de la naștere, independent de faptul că vor fi sau nu capabile de reproducere în viitor. 
Această secțiune privește, în special, caii castrați și calificarea lor de „ecvidee înregistrate”.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera o

Textul propus de Comisie Amendamentul

(o) „calitate” înseamnă o caracteristică (o) „calitate” înseamnă o estimare a
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ereditară cuantificabilă a unui animal de 
reproducție;

efectului avut de genotipul unui animal
asupra unui caracter dat, pe care ar putea 
să îl transmită descendenților săi;

Or. fr

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prin derogare de la articolul 4 alineatul
(2) litera (b), autoritatea competentă poate 
refuza recunoașterea unei societăți de 
ameliorare care este în conformitate cu 
cerințele prevăzute în partea 1 din anexa I, 
dacă programul de ameliorare al societății 
de ameliorare în cauză riscă să compromită 
conservarea rasei sau a diversității 
genetice a animalelor de reproducție de 
rasă pură înscrise sau înregistrate și 
eligibile pentru înscriere în registrul 
genealogic stabilit pentru rasa în cauză de 
către o societate de ameliorare care a fost 
deja recunoscută în statul membru 
respectiv.

(1) Prin derogare de la articolul 4 alineatul
(2) litera (b), autoritatea competentă poate 
refuza recunoașterea unei societăți de 
ameliorare care este în conformitate cu 
cerințele prevăzute în partea 1 din anexa I, 
dacă programul de ameliorare al societății 
de ameliorare în cauză riscă:
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- să dăuneze conservării rasei sau 
diversității genetice a animalelor de 
reproducție de rasă pură înscrise sau 
înregistrate și susceptibile de a fi înscrise în 
registrul genealogic întocmit pentru rasa în 
cauză de o altă societate de ameliorare care 
a fost deja agreată de statul membru 
respectiv, sau
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- să compromită programul de ameliorare 
sau de selecție al unei societăți agreate 
deja existente pentru aceeași rasă sau

- să dăuneze obiectivelor Protocolului de 
la Nagoya și ale Convenției privind 
diversitatea biologică legate de 
conservarea biodiversității sau

- să dăuneze programului de selecție 
aprobat, în cazul raselor de ecvidee.

Or. fr

Justificare

Este recomandabil ca dispozițiile referitoare la posibilitățile de respingere a agreerii 
societăților de ameliorare să fie dezvoltate, cu scopul de a se evita înmulțirea societăților de 
selecție pentru aceeași rasă pe un teritoriu dat, ceea ce ar conduce la o lipsă de claritate din 
perspectiva utilizatorilor.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) eventualele interferențe și fragilitatea 
pe care le-ar ocaziona agrearea unei 
societăți care ar înregistra aceleași 
animale de reproducție ca o societate de 
selecție deja agreată.

Or. fr

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea competentă menționată la 
articolul 4 poate autoriza societățile de 
ameliorare și exploatațiile de ameliorare să 

(2) Societățile de ameliorare și exploatațiile 
de ameliorare pot încredința unei părți 
terțe gestionarea tehnică a registrului 
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încredințeze unei părți terțe gestionarea 
tehnică a registrului genealogic sau 
zootehnic și alte aspecte specifice ale 
programului lor de ameliorare, cu condiția 
ca:

genealogic sau zootehnic și alte aspecte 
specifice ale programului lor de 
ameliorare, cu condiția ca:

Or. fr

Justificare

Libertatea unei societăți de ameliorare de a autoriza sau nu delegarea gestionării tehnice a 
registrelor genealogice sau a registrelor zootehnice ar trebui lăsată la latitudinea societăților 
de selecție. 

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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Dacă aleg să facă uz de posibilitatea 
prevăzută la primul paragraf, societățile 
de selecție și exploatațiile de ameliorare 
informează autoritatea competentă.

Or. fr

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
71 cu privire la modificările cerințelor
privind aprobarea programelor de 
ameliorare stabilite în partea 2 și, în cazul 
ecvideelor de rasă pură, în partea 3 din 
anexa I, pentru a ține seama de diversitatea 
programelor de ameliorare desfășurate de 
societățile de ameliorare și exploatațiile de 
ameliorare.

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
71 pentru precizarea cerințelor privind 
aprobarea programelor de ameliorare 
stabilite în partea 2 și, în cazul ecvideelor 
de rasă pură, în partea 3 din anexa I, pentru 
a ține seama de diversitatea programelor de 
ameliorare desfășurate de societățile de 
ameliorare și exploatațiile de ameliorare.

Or. fr

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) furnizează autorității competente 
menționate la litera (a), împreună cu 
notificarea respectivă, o copie a cererii de 
aprobare a programului de ameliorare 
prevăzute la articolul 8 alineatul (1).

(b) furnizează autorității competente 
menționate la litera (a), împreună cu 
notificarea respectivă, o copie a cererii de 
aprobare a programului de ameliorare 
prevăzute la articolul 8 alineatul (1) în 
limba națională a autorității competente 
vizate la litera (a).

Or. fr
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Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) aprobarea unui nou program de 
ameliorare ar fragmenta populația de 
animale de reproducție de rasă pură 
disponibile în statul membru respectiv într-
o măsură care ar compromite conservarea 
sau diversitatea genetică a rasei în cauză.

(b) aprobarea unui nou program de 
ameliorare ar fragmenta populația de 
animale de reproducție de rasă pură 
disponibile în statul membru respectiv într-
o măsură care ar compromite conservarea 
sau diversitatea genetică a rasei în cauză 
sau care ar avea ca rezultat orientări 
divergente sau incompatibile în raport cu 
caracteristicile definite pentru acea rasă 
în acel stat membru.

Or. fr

Justificare

Este important ca, atunci când există mai multe programe de selecție pentru aceeași rasă, 
acestea să fie coerente unele în raport cu celelalte. În caz contrar, omogenitatea animalelor 
de rasă și congruența obiectivelor privind selecționarea stabilite de crescători ar fi 
compromise.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
71 privind modificările condițiilor pentru 
înregistrarea animalelor în secțiuni 
suplimentare ale registrelor genealogice, 
prevăzute în partea 1 capitolul III din anexa 
II.

(2) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
71 pentru a preciza condițiile de 
înregistrare a animalelor în secțiuni 
suplimentare ale registrelor genealogice, 
prevăzute în partea 1 capitolul III din anexa 
II.

Or. fr
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Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Societățile de ameliorare nu exclud din 
motive zootehnice sau genealogice, altele 
decât cele care rezultă din aplicarea 
articolului 19, utilizarea animalelor de 
reproducție de rasă pură înscrise în 
secțiunea principală a registrului lor 
genealogic în vederea reproducției prin 
utilizarea următoarelor tehnici de 
reproducție:

(1) Societățile de ameliorare nu exclud din 
motive zootehnice sau genealogice, altele 
decât cele care rezultă din aplicarea 
articolului 19 și a articolului 27, utilizarea 
animalelor de reproducție de rasă pură 
înscrise în secțiunea principală a registrului 
lor genealogic în vederea reproducției prin 
utilizarea următoarelor tehnici de 
reproducție:

Or. fr

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prin derogare de la alineatul (1), din 
motive legate de programele lor de selecție 
și de salvgardarea diversității genetice în 
cadrul unei rase, societățile de selecție a 
ecvideelor pot restrânge sau interzice 
acceptarea unor animale de reproducție și 
a materialului lor germinativ în funcție de 
modul lor de reproducere și utilizarea 
unor tehnici de reproducere naturală sau 
artificială (inseminarea artificială, 
producerea in vivo sau in vitro a 
embrionilor) la animalele de reproducție 
înscrise în secțiunea principală a 
registrului lor genealogic.

Or. fr

Justificare

Dispozițiile articolului 21 alineatul (1) sugerează că inseminarea artificială nu poate fi 
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interzisă decât în anumite condiții privind testarea performanțelor și evaluarea genetică. În 
cazul ecvideelor, prezentul regulament trebuie să permită alegerea metodelor de reproducție 
de către societatea de selecție în cadrul programului de selecție.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Societățile de ameliorare prevăd cerința 
ca animalele de reproducție de rasă pură 
din specia bovină și masculii de 
reproducție de rasă pură din rase de lapte 
din speciile ovină și caprină să fie
identificați prin analiza grupei sanguine 
sau prin orice altă metodă adecvată care 
oferă cel puțin același grad de certitudine 
atunci când animalele sunt utilizate pentru:

(1) Societățile de ameliorare prevăd cerința 
ca animalele de reproducție de rasă pură 
din specia bovină, ovină și caprină să fie
identificate prin analiza grupei sanguine, 
analize single nucleotide polymorphism 
(SNP) și prin microsateliți, sau prin orice 
altă metodă adecvată care oferă cel puțin 
același grad de certitudine atunci când 
animalele sunt utilizate pentru:

Or. fr

Justificare

Analizele SNP și microsateliții trebuie, de asemenea, să fie identificate ca metode de 
referință.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia integrează evoluția metodelor de 
identificare pe baza lucrărilor ICAR și ale 
International Society of Animal Genetics 
(ISAG).

Or. fr
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Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Dacă un program de ameliorare aprobat 
în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) 
sau cu articolul 9 prevede testarea 
performanțelor și evaluarea genetică pentru 
clasificarea animalelor de reproducție de 
rasă pură din specia ecvină în registre 
genealogice și pentru acceptarea pentru 
reproducție a masculilor de reproducție din 
specia ecvină și a materialului seminal
provenit de la aceștia, societățile de 
ameliorare se asigură că aceste testări ale 
performanțelor și evaluări genetice se 
efectuează în conformitate cu următoarele 
norme prevăzute în anexa I:

(2) Dacă un program de ameliorare aprobat 
în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) 
sau cu articolul 9 prevede testarea 
performanțelor și evaluarea genetică pentru 
clasificarea animalelor de reproducție de 
rasă pură din specia ecvină în registre 
genealogice și pentru acceptarea pentru 
reproducție a animalelor de reproducție 
din specia ecvină și a materialului
germinativ provenit de la aceștia, 
societățile de ameliorare se asigură că 
aceste testări ale performanțelor și evaluări 
genetice se efectuează în conformitate cu 
următoarele norme prevăzute în anexa I:

Or. fr

Justificare

Posibilitatea instituirii unui test de performanță și de evaluare genetică pentru acceptarea la 
reproducție trebuie extinsă la iepele cu mânz. Acest mijloc de selecție este fundamental 
pentru anumite societăți de selecție.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Având în vedere avizul expertului 
independent menționat la articolul 13 
alineatul (1) litera (a), Comisia poate, prin 
intermediul unui act de punere în aplicare, 
să stabilească norme uniforme pentru 
testarea performanțelor și evaluarea 
genetică și pentru interpretarea rezultatelor 
acestora.

(2) Având în vedere avizul expertului 
independent menționat la articolul 13 
alineatul (1) litera (a), Comisia poate, prin 
intermediul unui act de punere în aplicare, 
să stabilească norme uniforme pentru 
testarea performanțelor și evaluarea 
genetică și pentru interpretarea rezultatelor 
acestora, pe baza lucrărilor ICAR..

Or. fr
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Amendamentul 27

Propunere de regulament
Anexa I – partea 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. să fie independentă din punct de vedere 
juridic și financiar de autoritatea 
competentă;

2. să fie independentă din punct de vedere 
juridic și financiar de autoritatea 
competentă, principiul independenței 
financiare neafectând capacitatea 
autorităților publice de a le acorda 
subvenții publice în conformitate cu 
legislația Uniunii;

Or. fr

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Anexa II –partea 1 – capitolul 1 – punctul 1 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

i. la articolul 2 litera (i) punctul (i) în cazul 
animalelor de reproducție de rasă pură din 
specia bovină (Bos taurus și Bubalus 
bubalis), specia porcină (Sus scrofa), 
specia ovină (Ovis aries) și specia caprină 
(Capra hircus);

i. la articolul 2 litera (i) punctul (i) în cazul 
animalelor de reproducție de rasă pură din 
specia bovină (Bos spp. și Bubalus 
bubalis), specia porcină (Sus scrofa), 
specia ovină (Ovis aries) și specia caprină 
(Capra hircus);

Or. fr

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Anexa II –partea 1 – capitolul 1 – punctul 1 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

ii. la articolul 2 litera (i) punctul (ii) în 
cazul animalelor de reproducție de rasă 
pură din specia ecvină (Equus caballus și 

ii. la articolul 2 litera (i) punctul (ii) în 
cazul animalelor de reproducție de rasă 
pură din specia ecvină (Equus caballus și 
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Equus asinus); Equus asinus); Cei doi părinți sunt înscriși 
în secțiunea principală a registrului 
genealogic și sunt acceptați la reproducție 
de societatea de selecție;

Or. fr

Justificare

Procesul premergător acceptării (și, deci, eventualei respingeri) la reproducție a unui 
armăsar sau a unei iepe la reproducție într-un registru genealogic permite exercitarea unui 
control, în special al nivelului zootehnic al specimenelor de ecvidee, și se înscrie în cadrul 
unui demers de selecție animală dincolo de genealogie.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Anexa II –partea 1 – capitolul 1 – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) i s-a stabilit pedigree-ul în conformitate 
cu normele prevăzute în registrul 
genealogic și cu programul de ameliorare 
aprobat în conformitate cu articolul 8 
alineatul (1) sau cu articolul 9;

(b) i s-a stabilit pedigree-ul în conformitate 
cu normele prevăzute în registrul 
genealogic;

Or. fr

Justificare

Gestionarea genealogiei ține de normele privind registrul genealogic și nu de desfășurarea 
programului de selecție.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Anexa III –partea 1 – capitolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Societățile de ameliorare efectuează 
testarea performanțelor pentru a stabili 
valoarea genetică a animalelor de 
reproducție de rasă pură din specia bovină, 
folosind una sau mai multe dintre metodele 

Societățile de ameliorare efectuează sau 
iar măsuri pentru a se efectua testarea 
performanțelor pentru a stabili valoarea 
genetică a animalelor de reproducție de 
rasă pură din specia bovină, folosind una 
sau mai multe dintre metodele prevăzute în 
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prevăzute în prezentul capitol. prezentul capitol.

Or. fr

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Anexa III –partea 1 – capitolul I – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Testarea performanțelor se realizează 
conform normelor și standardelor stabilite 
de centrul de referință relevant al Uniunii 
Europene prevăzut la articolul 31 alineatul
(1), în cooperare cu Comitetul 
internațional pentru controlul 
performanțelor în creșterea animalelor 
(ICAR).

Testarea performanțelor se realizează 
conform normelor și standardelor stabilite 
de centrul de referință relevant al Uniunii 
Europene prevăzut la articolul 31 alineatul
(1), în cooperare cu ICAR.

Or. fr

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Anexa III –partea 1 – capitolul I – secțiunea 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Societățile de ameliorare trebuie să 
înregistreze datele privind producția de 
lapte în conformitate cu normele și 
standardele stabilite de centrul de referință 
relevant al Uniunii Europene prevăzut la 
articolul 31 alineatul (1), în cooperare cu 
ICAR.

Societățile de ameliorare trebuie să 
înregistreze datele privind producția de 
lapte în conformitate cu normele și 
standardele stabilite de centrul de referință 
relevant al Uniunii Europene prevăzut la 
articolul 31 alineatul (1), în cooperare cu 
ICAR.

Or. fr
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Amendamentul 34

Propunere de regulament
Anexa III –partea 1 – capitolul I – secțiunea 3 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Se acceptă includerea în cadrul evaluării 
genetice a temperamentului, a clasificării 
morfologice și a rezistenței la boli numai 
dacă datele sunt generate pe baza unui 
sistem de înregistrare aprobat de către 
instituția desemnată, prevăzută la articolul 
29 alineatul (1).

2. Se acceptă includerea în cadrul evaluării 
genetice a temperamentului, a clasificării 
morfologice și a rezistenței la boli sau a 
oricărui caracter nou numai dacă datele 
sunt generate pe baza unui sistem de 
înregistrare aprobat de către instituția 
desemnată, prevăzută la articolul 29 
alineatul (1).

Or. fr

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Anexa III –partea 1 – capitolul II – punctul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Valoarea de ameliorare a unui animal de 
reproducție se calculează pe baza 
rezultatelor testării performanțelor proprii 
ale animalului sau ale animalelor înrudite, 
iar fiabilitatea valorii de ameliorare poate 
fi sporită prin utilizarea informațiilor 
genomice sau se poate baza pe o altă 
metodă validată de centrul de referință al 
Uniunii Europene menționat la articolul 31 
alineatul (1).

Valoarea de ameliorare a unui animal de 
reproducție se calculează pornind de la 
informații referitoare la genom și/sau la 
rezultatele testului performanțelor proprii
ale animalului și/sau ale performanțelor
animalelor înrudite și/sau la orice altă 
sursă de informații omologate de centrul 
de referință al Uniunii Europene menționat 
la articolul 31 alineatul (1)

Or. fr

Justificare

Dispozițiile propuse de Comisia Europeană ar putea fi interpretate în interzicerii acceptării 
la reproducție a tăurașilor fără fiice în producție, denumiți „genomici”. Este încă important 
să se securizeze introducerea pe piață a materialului seminal provenind de la tauri care 
dispun de o evaluare genomică.
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Amendamentul 36

Propunere de regulament
Anexa III –partea 1 – capitolul II – punctul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul
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3. Metodele statistice utilizate pentru 
evaluarea genetică respectă normele și 
standardele stabilite de centrul de referință 
relevant al Uniunii Europene prevăzut la 
articolul 31 alineatul (1), în cooperare cu 
ICAR, și garantează faptul că evaluarea 
genetică nu este influențată de principalii 
factori de mediu sau de structura datelor.

3. Societății de selecție îi incumbă 
garantarea lipsei erorilor sistematice 
legate de principalii factori de mediu și de 
structura datelor. Societatea de selecție îi 
poate solicita centrului de referință 
relevant al Uniunii Europene prevăzut la 
articolul 31 alineatul (1), să precizeze dacă 
intenționează să se prevaleze de 
conformitatea metodelor sale statistice de 
evaluare genetică cu normele și 
reglementările stabilite și recunoscute la 
nivel internațional. În caz de expertiză, 
centrul de referință al Uniunii Europene 
are obligația de a păstra confidențialitatea 
în ceea ce privește informațiile transmise 
de societatea de selecție.

Or. fr

Justificare

Obligația imperativă propusă de Comisia Europeană poate fi de natură să limiteze inovarea 
în materie de evaluare genetică și, uneori, ar putea afecta secretul comercial al unei societăți 
de selecție are ar fi dezvoltat o metodologie statistică novatoare. 

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Anexa III – partea 1 – capitolul II – punctul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiabilitatea evaluării genetice este 
măsurată prin coeficientul de determinare, 
în conformitate cu normele și standardele 
stabilite de centrul de referință relevant al 
Uniunii Europene prevăzut la articolul 31 
alineatul (1), în cooperare cu ICAR. Atunci 
când se publică rezultatele evaluării, se 
precizează fiabilitatea, precum și data 
evaluării.

Fiabilitatea evaluării genetice este 
măsurată prin coeficientul de determinare, 
în conformitate cu normele și standardele 
stabilite de centrul de referință relevant al 
Uniunii Europene prevăzut la articolul 31 
alineatul (1), în cooperare cu ICAR. Atunci 
când se publică rezultatele evaluării, se 
precizează fiabilitatea, precum și data 
evaluării.

Or. fr
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Amendamentul 38

Propunere de regulament
Anexa III – partea 1 – capitolul II – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Taurii pentru însămânțare artificială, cu 
excepția taurilor din rasele amenințate cu 
dispariția, sunt supuși unei evaluări 
genetice care vizează caracterele 
obligatorii menționate la punctul 6 sau 7.
Societatea de ameliorare publică aceste 
valori de ameliorare.

5. Taurii pentru însămânțare artificială, cu 
excepția taurilor din rasele amenințate cu 
dispariția, sunt supuși unei evaluări 
genetice care vizează a minima caracterele 
obligatorii menționate la punctul 6 sau 7.
Societatea de ameliorare publică aceste 
valori de ameliorare în ansamblul lor.

Ea publică, de asemenea, alte valori de 
ameliorare disponibile pentru taurii
destinați însămânțării artificiale.

Ea publică, de asemenea, alte valori de 
ameliorare existente pentru taurii de montă 
naturală, precum și pentru femele.

Or. fr

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Anexa III – partea 1 – capitolul II – punctul 6 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiabilitatea minimă a evaluării genetice a 
taurilor destinați însămânțării artificiale din 
rasele pentru lapte este de cel puțin 0,5 
pentru caractere precum producția de lapte, 
conținutul de grăsime și de proteine, în 
conformitate cu normele și standardele 
stabilite de centrul de referință relevant al 
Uniunii Europene prevăzut la articolul 31 
alineatul (1), în cooperare cu ICAR, pentru 
evaluarea principalelor caractere de 
producție, ținând seama de toate 
informațiile disponibile privind 
descendenții și colateralii.

Fiabilitatea minimă a evaluării genetice a 
taurilor destinați însămânțării artificiale din 
rasele pentru lapte este de cel puțin 0,5 
pentru caractere precum producția de lapte, 
conținutul de grăsime și de proteine, în 
conformitate cu normele și standardele 
stabilite de centrul de referință relevant al 
Uniunii Europene prevăzut la articolul 31 
alineatul (1), în cooperare cu ICAR, pentru 
evaluarea principalelor caractere de 
producție, ținând seama de toate 
informațiile disponibile privind 
descendenții și colateralii.

Or. fr
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Amendamentul 40

Propunere de regulament
Anexa III – partea 1 – capitolul II – punctul 6 – paragraful 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Tăurașii evaluați genomic, ale căror 
performanțe după descendenți nu sunt 
cunoscute, sunt considerați corespunzători 
pentru însămânțare artificială dacă 
evaluarea lor genomică este validată în 
conformitate cu regulile și normele stabilite 
de centrul de referință relevant al Uniunii 
Europene prevăzut la articolul 31 alineatul 
(1), în cooperare cu ICAR.

Tăurașii evaluați genomic, ale căror 
performanțe după descendenți nu sunt 
cunoscute, sunt considerați corespunzători 
pentru însămânțare artificială dacă 
evaluarea lor genomică este validată în 
conformitate cu regulile și normele stabilite 
de centrul de referință relevant al Uniunii 
Europene prevăzut la articolul 31 alineatul 
(1), în cooperare cu ICAR.

Or. fr

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Anexa III – partea 1 – capitolul II – punctul 7 – paragraful 1 – litera e 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) evaluare genomică sau orice altă 
metodă, inclusiv o combinație a acestor 
metode, validate în conformitate cu 
normele și standardele stabilite de centrul 
de referință relevant al Uniunii Europene 
prevăzut la articolul 31 alineatul (1), în 
cooperare cu ICAR.

(e) evaluare genomică sau orice altă 
metodă, inclusiv o combinație a acestor 
metode, validate în conformitate cu 
normele și standardele stabilite de centrul 
de referință relevant al Uniunii Europene 
prevăzut la articolul 31 alineatul (1), în 
cooperare cu ICAR.

Or. fr

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Anexa III – partea 1 – capitolul II – punctul 7 – paragraful 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiabilitatea minimă a evaluării genetice a 
taurilor destinați însămânțării artificiale din 

Fiabilitatea minimă a evaluării genetice a 
taurilor destinați însămânțării artificiale din 
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rasele pentru carne este de cel puțin 0,5 
pentru caractere precum sporul în greutate 
vie și dezvoltarea musculară (conformația 
carcasei), în conformitate cu normele și 
standardele stabilite de centrul de referință 
relevant al Uniunii Europene prevăzut la 
articolul 31 alineatul (1), în cooperare cu
ICAR, pentru evaluarea principalelor 
caractere de producție.

rasele pentru carne este de cel puțin 0,5 
pentru caractere precum sporul în greutate 
vie și dezvoltarea musculară (conformația 
carcasei), în conformitate cu normele și 
standardele stabilite de centrul de referință 
relevant al Uniunii Europene prevăzut la 
articolul 31 alineatul (1), în cooperare cu 
ICAR, pentru evaluarea principalelor 
caractere de producție.

Or. fr

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Anexa III – partea 1 – capitolul II – punctul 7 – paragraful 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când se calculează valorile de 
ameliorare genomice, ele sunt validate 
pentru caracterele în cauză conform 
normelor și standardelor stabilite de centrul 
de referință relevant al Uniunii Europene 
prevăzut la articolul 31 alineatul (1), în 
cooperare cu ICAR.

Atunci când se calculează valorile de 
ameliorare genomice, ele sunt validate 
pentru caracterele în cauză conform 
normelor și standardelor stabilite de centrul 
de referință relevant al Uniunii Europene 
prevăzut la articolul 31 alineatul (1), în 
cooperare cu ICAR.

Or. fr

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Anexa III – partea 3 – capitolul I – punctul 3 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) se precizează caracterele înregistrate în 
conformitate cu principiile convenite de 
ICAR, cum ar fi producția de lapte, 
compoziția laptelui sau orice alte date 
relevante;

(a) se precizează caracterele înregistrate în 
conformitate cu principiile convenite de 
ICAR, cum ar fi producția de lapte, 
compoziția laptelui sau orice alte date 
relevante;

Or. fr
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Amendamentul 45

Propunere de regulament
Anexa III – partea 3 – capitolul I – punctul 3 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

i. sunt înregistrate pe o perioadă de timp 
care respectă norma stabilită de ICAR 
pentru înregistrarea productivității 
animalelor pentru lapte;

i. sunt înregistrate pe o perioadă de timp 
care respectă norma stabilită de ICAR 
pentru înregistrarea productivității 
animalelor pentru lapte;

Or. fr


